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UROKSET 

 

 

BLUEFELL’S MAGIC ARROW FIN13866/06 
Vahva maskuliininen uros. Hyvä rungon pituus, syvyys ja tilavuus. Hieman raskas pää. Leveä kallo. Tummat silmät. 
Isot korvat. Kirsun pigmentti haalistunut. Täysi hampaisto. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Hyvät takakulmaukset. 
Korkealle kiinnittynyt häntä. Litteät käpälät. Hyvä karva ja väri. Vain hieman kaartuva häntä. 
AVO ERI2 
 
BLUEPEPPER’S FREESTYLER FIN29738/05 
Hyvät mittasuhteet. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Kuono saisi olla pidempi ja täyteläisempi. Täysi hampaisto. Suorat 
eturaajat. Eturintaa voisi olla enemmän. Korkealle kiinnittynyt lähes suora häntä. Hyvät takakulmaukset. Turkki ei 
aivan parhaimmillaan; jalkakarvat voisivat olla karkeammat. 
AVO ERI1 PU3 VASERT VARACA 
 
BLUEPEPPER’S THUNDER KING FIN38769/98 
Erittäin tyylikäs, ryhdikäs ja reipas uros. Hieman kevyessä kunnossa. Hyvä pää. Pitkä kaula. Erinomainen 
hännänkiinnitys ja aivan suora häntä. Hieman kapeat takaliikkeet. Erinomainen karva ja väri. Ikä näkyy ainoastaan 
siinä, että hampaita on irronnut. 
VET ERI1 PU1 VSP VETROP 
 
JASKARIN HOT DOG FIN43935/03 
Kookkaanpuoleinen, vahva uros. Pää saisi olla jalompi ja silmät tummemmat. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Suorat 
eturaajat. Täyteläinen eturinta. Hyvät takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Lähes suora häntä. Erinomainen karva ja 
väri. Kolme P2:sta puuttuu. 
VAL ERI1 
 
JASKARIN PEPERONCINO FIN51016/07 
Hieman korkeajalkainen, rungoltaan vielä kevyehkö nuori uros. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Kuono saisi olla hieman 
pidempi ja korvat pienemmät. Tummat silmät. Täysi hampaisto. Pitkä kaula. Suorat eturaajat. Lyhyt sääriluu. Hyvä 
karva ja väri, mutta runkoturkki turhan lyhyeksi trimmattu. Hieman kaartuva häntä. 
NUO ERI2 
 
LASMIRKATIN FIRST SAMURAI FIN39000/06 
Vahva, ryhdikäs nuori uros. Pää voisi olla hieman pidempi ja kallo kapeampi. Hyvät silmät ja korvat. Täysi hampaisto. 
Hyvä eturinta. Suorat eturaajat. Suora selkä. Hyvä hännänkiinnitys ja takaosa, mutta hieman kapeat takaliikkeet. 
Hieman kaartuva häntä. Selkäturkki turhan lyhyeksi trimmattu. 
NUO ERI3 
 

MERIUIKUN CESSNA PILOT FIN55739/06 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Kokonaisuutena vielä hieman kevyt. Pää voisi olla hieman 
pidempi ja kapeampi. Isot korvat. Tummat silmät. Kaksi P2 puuttuu. Etukäpälät kääntyvät hieman ulos. Hyvä 
hännänkiinnitys ja takaosa. Erinomainen karva ja väri. Reipas ja itsevarma. Hieman kaartuva häntä. 
JUN ERI2 
 
REDWING RHINESTONE COWBOY AKCRN14431204 
Vahva ja hyvinkehittynyt nuori uros. Hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä pää ja korvat. Erinomainen ryhti ja ylälinja. 
Hyvät raajojen kulmaukset. Lähes suorat etujalat. Korkealle kiinnittynyt häntä, joka kiertyy selän päälle rinkulaksi. 
Turhan voimaperäisesti  trimmattu. Reipas ja itsevarma. Yksi P2 puuttuu. 
JUN ERI1 PU4 
 
REIMIN RED MOONRAKER FIN37190/01 
Ryhdikäs, vilkas ja iloinen nuori uros. Pää saisi olla pidempi, varsinkin kuono. Isot, hieman pehmeät korvat. Täysi 
hampaisto. Hieman käyristyvät eturaajat. Erinomainen takaosa ja takakulmaukset. Korkealle kiinnittynyt, hieman 
kaareva häntä. Erinomainen karva, mutta melko voimakkaasti trimmattu. Puhtaat värit. 
NUO ERI4 
 



VEGARAN ICE FEVER FIN25423/06 
Komea, ryhdikäs ja vahva nuori uros. Hyvä pää. Tummat silmät. Isot korvat. Suorat eturaajat. Hyvä eturinta. 
Erinomainen hännänkiinnitys ja takaosa. Lähes suora häntä. Hyvä karva ja väri. 
NUO ERI1 PU2 SERT CACIB 
 
WOHWELIN ASTERIX FIN21788/06 
Kookkaanpuoleinen, roteva uros. Hieman raskas kokonaisuus. Hyvä rungon pituus. Hieman leveä kallo ja isot korvat. 
Täysi hampaisto. Isot, vahvat hampaat. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Hieman kaarevat eturaajat. Hyvät takakulmaukset. 
Hyvä hännänkiinnitys. Vain hieman kaareva häntä. Hyvä karva ja väri. 
AVO EH3 
 
 
NARTUT 

 

 

BLACK BACK BLACKBERRY JAM FIN20998/05 
Hieman korkeajalkainen narttu. Vaikutelma korostuu, koska mahakarvat ovat vähissä. Hyvä rungon pituus ja tilavuus. 
Kuono voisi olla täyteläisempi ja posket kapeammat. Isot korvat. Suora selkä. Suorat eturaajat. Hyvät takakulmaukset. 
Rungossa karva lyhyttä ja karkeaa. Ruskeita karvoja manttelissa. Voisi esiintyä eloisammin. 
AVO EH2 
 
BIG IDA FULL OF FUN FIN51941/06 
Normaalisti kehittynyt, hyvärakenteinen nuori narttu. Yleisvaikutelmaa kuitenkin häiritsee kovin suttuinen väri ja 
pehmeä karva. Hyvä pään profiili. Täysi hampaisto. Isot vahvat hampaat. Hieman kevyt luusto. Suorat eturaajat. Suora 
selkä. Suora häntä. Erinomaiset takakulmaukset. Toivottavasti karva vaihtuu ja väri puhdistuu iän myötä. 
NUO H 
 

BLUEPEPPER’S FUN FIN16522/06 
Tyylikäs, linjakas narttu. Hyvä pään pituus, mutta kuono voisi olla täyteläisempi. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Suorat 
eturaajat. Suora selkä. Vain hieman kaartuva häntä. Hyvät takakulmaukset. Turkki ei ole aivan parhaimmillaan, 
rungossa lyhyttä ja harvaa. Puhdas väri. Esiintyy reippaasti. Isot korvat. Täysi hampaisto. 
AVO ERI1 PN3 
 
BLUEPEPPER’S FUNNY-BUNNY FIN16523/06 
Iso, hieman urosmainen, mutta erittäin komea narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Erinomaiset silmät. Isot korvat. Kolme 
P2:sta puuttuu. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Suorat eturaajat. Täyteläinen eturinta ja rintakehä. Erinomaiset 
takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Hieman kaartuva häntä. Erinomainen karva ja väri. Hyvässä kunnossa ja 
esiintyy reippaasti. 
VAL ERI1 PN4 
 
BLUEPEPPER’S MA-KING FIN39256/06 
Tyylikäs narttu, joka voisi kuitenkin olla hieman matalampi. Hyvä pää ja tummat silmät. Pitkät korvat. Pitkä kaula. 
Erinomainen ryhti ja ylälinja. Erinomainen hännänkiinnitys. Suora häntä. Suorat eturaajat. Leveä reisi. Hyvät 
takakulmaukset. Erinomainen karva ja väri. 
NUO ERI3 
 
BLUEPEPPER’S WILL-BE FIN22244/07 
Iso, roteva narttu. Lihavassa kunnossa, mikä saa yleisvaikutelman vielä isommaksi. Hieman korkeajalkainen. Hyvä pää, 
silmät ja korvat. Täysi hampaisto. Täysin suorat raajat. Hyvä lapakulma. Suora selkä. Suora häntä. Hyvät kulmaukset. 
Karva on hieman lyhyttä ja harvaa tänään. Iloinen ja reipas käytös. Olisi enemmän edukseen hoikempana. 
JUN H 
 
LASMIRKATIN FIRST SURPRISE FIN39004/06 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Sopiva luuston vahvuus. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Pää voisi olla hieman pidempi. 
Melko isot korvat. Täysi hampaisto. Suorat eturaajat. Erinomainen takaosa, hännänkiinnitys ja lähes suora häntä. 
Ryhdikäs ja terhakka. Häiritsevän voimaperäisesti trimmattu. 
NUO ERI 
 
 
 



MERICORUN SERAFIINA FIN50823/06 

Hyvä koko. Narttumainen kokonaisuus. Kuono saisi olla pidempi ja täyteläisempi. Isot korvat. Pyöreät silmät. Täysi 
hampaisto ja isot ja vahvat hampaat. Hyvä ryhti ja ylälinja. Erinomaiset takakulmaukset. Kärjestään liian kaartuva 
häntä. Puhtaat värit. Liikkuessa reipas, mutta ujostelee hieman käsittelyä. 
JUN EH2 
 
OPHELIA’S ROSEPEPPER FIN34266/07 
Vielä hieman korkeajalkainen nuori narttu. Hyvä rungon pituus, mutta tarvitsee vielä hieman täytettä eturintaan. Hyvä, 
syvä pään profiili. Täysi hampaisto. Pitkät linjat. Suorat eturaajat. Liikkeet vielä hieman löysät. Hyvät takakulmaukset. 
Suora häntä. Erinomainen karva ja puhdas väri. Lupaava, mutta tarvitsee vain aikaa kehittyä valmiiksi. 
JUN EH1 
 
PIKKU-RIIVIÖN NELLA NEITO FIN51993/03 
Hyvät mittasuhteet, mutta turhan tukevassa kunnossa, joten yleisvaikutelma pönäkkä. Pää voisi olla pidempi ja jalompi. 
Yksi P3 puuttuu. Hyvät korvat. Suorat eturaajat. Hieman leveät etuliikkeet. Suora selkä. Vain hieman kaartuva häntä. 
Hyvät takakulmaukset. Hyvä karva ja väri. Olisi enemmän edukseen hoikemmassa ja jäntevämmässä kunnossa. 
Takaliikkeet hyvät. 
AVO EH3 
 
REDWING MONA LISA SMILE FIN39414/07 
Erittäin komea, vahvarakenteinen, hyvä narttu. Erinomainen pää. Isot korvat. Tummat silmät. Kolme P2:sta puuttuu. 
Erinomainen ryhti ja ylälinja. Täyteläinen etuosa. Vahva takaosa. Hieman kaartuva häntä. Erinomainen turkki. 
Tukkatupsua voisi olla enemmän. Voisi hoikistua hivenen. 
NUO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP 
 
REIMIN I HAVE A DREAM FIN44419/06 
Hyvät mittasuhteet. Vahva ja hyvinkehittynyt. Hyvä pää ja tummat silmät. Täysi hampaisto. Hieman kaarevat eturaajat. 
Erinomainen ryhti ja ylälinja. Hieman kapeat takaliikkeet. Karva karkeaa. Tukkatupsua voisi olla enemmän. Häntä 
kiertyy kippuraksi. 
NUO ERI4 
 

SELENDIA THAT’S IT FIN54505/06 
Erittäin kaunis ja hyvärakenteinen narttu. Erittäin hyvin kehittynyt. Erittäin hyvä pää. Täysi hampaisto. Tummat silmät. 
Hyvä lapakulmaus ja eturinta. Suorat raajat. Täyteläinen rintakehä. Erinomaiset takakulmaukset. Hieman kapeat 
takaliikkeet. Hieman kaartuva häntä; korkealle kiinnittynyt. Esiintyy reippaasti. 
NUO ERI2 PN2 VASERT VARACA 
 
SURELY ME MYSELF AND I FIN40213/05 
Kookas, voimakas narttu. Hieman tukevassa kunnossa ja lyhyessä karvassa. Erittäin hyvä rakenne, ryhti ja mittasuhteet. 
Hyvä pään profiili. Isot korvat. Täysi hampaisto. Täyteläinen eturinta. Suorat eturaajat. Lähes suora häntä. Vahva 
takaosa ja hyvät kulmaukset. Ruskeita karvoja nousee hieman mantteliin. Tukkatupsua saisi olla hieman enemmän. 
VAL ERI2 
 
 
KASVATTAJALUOKKA 

 

KENNEL BLUEPEPPER’S 

 (Bluepepper’s Freestyler, Thunder King, Fun, Funny-Bunny) 
Erittäin komea ja tasalaatuinen ryhmä. Koirat ovat erinomaista rotutyyppiä, joskin kookkaanpuoleisia. Kaikki ovat 
hyvärakenteisia, ryhdikkäitä ja tyylikkäitä. Kasvattajalla on hieno jalostusmateriaali. 
KASV1 KP ROP-KASV 


